
แบบ ผด. 2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

1  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000.00           -  - ตกลงราคา 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน สวนการคลัง บริหารงานคลัง 120,000.00         -  - ตกลงราคา 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

3  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000.00           -  - ตกลงราคา 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

4  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุงานบานงานครัว สวนการศึกษา การศึกษา 40,000.00           -  - ตกลงราคา 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

5  ต.ค. 58- ก.ย. 59 วัสดุงานบานงานครัว สวนสาธารณสุข สาธารณสุข 5,000.00             -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

6  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร สวนการคลัง  บริหารงานคลัง 70,000.00           -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

7  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000.00           -  - ตกรงราคา 5  วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

8  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 250,000.00         -  - พิเศษ 366 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

9  ต.ค. 58- ก.ย. 59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000.00             -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

10  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา เคหะและชุมชน 250,000.00         -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

11  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000.00           -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

12  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 150,000.00        ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

13  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 50,000.00           -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

14  ต.ค. 59- ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย สวนสาธารณสุข สาธารณสุข 150,000.00         -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

15  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุการเกษตร สงเสริมการเกษตร การเกษตร 20,000.00           ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

16  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุอื่น ๆ สวนสาธารณสุข สาธารณสุข 100,000.00         ตกลงราคา 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

17  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุอื่น ๆ สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 15,000.00           -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

18  ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุอื่น ๆ (คาอาหารเสริมนม) สวนการศึกษา การศึกษา 1,008,069.00      -  - กรณีพิเศษ 280 วัน จัดหาอาหารเสริมนมครบ

ครุภัณฑสํานักงาน

19 ม.ค.- ก.ย. 60 จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 10,000.00           -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง 

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ครุภัณฑสํานักงาน

20 ม.ค.- ก.ย. 60 จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบทึบ สวนการคลัง บริหารงานคลัง 4,500.00             -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ขนาดไมนอยกวา 92X46X87 ซม.

จํานวน 1 ตูไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

21 ม.ค.- ก.ย. 60 จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว สวนการคลัง บริหารงานคลัง 1,600.00             -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

22 ม.ค.- ก.ย. 60 จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว สวนโยธา เคหะและชุมชน 1,600.00             -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

23  ม.ค.- ก.ย. 59 จัดซื้อเครื่อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 39,000.00           -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens

จํานวน 1 เครื่อง ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

 คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

24  ม.ค. - ก.ย. 60 จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบ สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 3,500,000.00      -  - ประกวดราคา  60 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

เอนกประสงค(ดีเซล) ชนิด 6 ลอ

เครื่องยนต 210 แรงมา 

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

25  ม.ค. - ก.ย.60 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดสี สวนคลัง บริหารงานคลัง 12,000.00           -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ปรากฏใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ICT ป 2559

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

26  ม.ค. -  ก.ย. 60 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดสี สวนการศึกษา การศึกษา 12,000.00           -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ปรากฏใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ICT ป 2559

27  ม.ค. -  ก.ย. 60 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมว สวนโยธา เคหะและชุมชน 29,000.00           -  - ตกลงราคา  15 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง ขนาดจอไมนอยกวา

18.50 นิ้ว ปรากฏใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ICT ป 2559

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

28  ม.ค.- ก.ย. 59 จัดซื้อชุดดับเพลิว มาตรฐาน สํานักปลัด งานรักษาความสงบฯ 100,000.00         -  - ตกลงราคา  15 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

29  ม.ค. - ก.ย. 60 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน สวนการศึกษา การศึกษา 300,000.00         -  - ตกลงราคา 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ภายในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล

ดานขุนทด จํานวน 4 ชนิด

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป

30  ม.ค. - ก.ย. 60 จัดซื้อเครื่องเลนดนตรีไทย  สวนการศึกษา การศึกษา 99,550.00           -  - ตกลงราคา 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

จํานวน 18 ชนิด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ที่ดินและสิ่งกอสราง

31  ม.ค. - ก.ย.60 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนการศึกษา การศึกษา 200,000.00         -  - ตกลงราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

บานโคกรักษ หมูที่ 4

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

32  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการกอสรางอาคารจัดเก็บขยะ สวนสาธารณสุข สาธารณสุข 200,000.00         -  - ตกลงราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

อันตราย รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด

33  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ สวนสวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคมฯ 150,000.00         -  - ตกลงราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

เทิดไทองคราชัน ราชินี

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

34  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เสน สวนโยธา เคหะและชุมชน 151,000.00         -  - ตกลงราคา 60 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ทางไปบานนายจินดา หมูที่ 2 บานหัวบึง

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

35  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา สวนโยธา เคหะและชุมชน 268,000.00         -  - ตกลงราคา 60 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ภายในหมูบาน บานจั่น หมูที่ 3

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ที่ดินและสิ่งกอสราง

36  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา สวนโยธา เคหะและชุมชน 441,000.00         -  - ตกลงราคา 60 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

เสนสี่แยกบานปาหมาน-สระโตน 

บานโคกรักษ หมูที่ 4

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

37  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอย สวนโยธา เคหะและชุมชน 414,000.00         -  - ตกลงราคา 60 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานนายจํานงค เวินขุนทด

บานถนนหักนอย หมูที่ 6 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

38  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยสุข สวนโยธา เคหะและชุมชน 491,000.00         -  - ตกลงราคา 60 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ศิลธรรม บานอนกลอย หมูที่ 7

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

39  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการซอมแซมถนนภายในตําบล สวนโยธา เคหะและชุมชน 685,000.00         -  - ตกลงราคา 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ดานขุนทด รายละเอียดตามแบบ 

อบต.กําหนด

40  ม.ค. - ก.ย.60 โครงการซอมแซมพรอมปรับปรุงระบบ สวนโยธา เคหะและชุมชน 100,000.00         -  - ตกลงราคา 60 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ระบายน้ํา ภายในตําบลดานขุทด

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ


